
مکمل کالته معدنی خوراک حیوانات خانگی
مخصـــوص ســـگ و گربـــه

سگ و گربه، حیوانات خانگی محبوب
سـگ و گربـه، از محبوبتریـن انـواع حیوانـات خانـگی در جهـان هسـتند. بـر اسـاس آخریـن آمـار، 
470 میلیـون سـگ و 370 میلیـون گربـه در جهـان بـه عنـوان حیـوان خانگی نگه داری می شـوند.  

افزودنی ها و مکمل های خوراک حیوانات خانگی
افزودنی هـــا و مکمل هـــا، جـــزء ضـــروری خـــوراک حیوانـــات خانـگــی هســـتند. عناصـــر ریـــز 
مغـــذی از مهمتریـــن مکمل هـــای خـــوراک هســـتند کـــه اگـــر چـــه کمتـــر از 0/1 درصـــد از کل 
ــا بـــرای عملکـــرد نرمـــال سیســـتم  ــی جانـــداران را تشـــکیل می دهنـــد امـــا وجـــود آنهـ تـــوده بدـن
ــی می باشـــد. معمـــواًل جهـــت تأمیـــن نیـــاز حیوانـــات خانـگــی بـــه عناصـــر ریـــز  زنـــده، حیاـت
 دلیـــل جـــذب پاییـــن  بـــه  ــی )غیـــر آلـــی( اســـتفاده می شـــود.   مغـــذی از نمک هـــای معدـن
ــه  ــود کـ ــزوده شـ ــی افـ ــره غذاـی ــه جیـ ــوق بـ ــواد فـ ــتری از مـ ــر بیشـ ــد مقادیـ ــات، بایـ ــن ترکیبـ ایـ
ــی نظیـــر  ارگانیـــک عناصـــر معدـن از آن جـــذب نمی شـــود. معمـــواًل منابـــع  زیـــادی  بخـــش 
کالت هـــا )کـــه غالبـــًا ســـاختارهایی بـــا بنیـــان اســـیدهای آمینـــه دارنـــد( دارای جـــذب باالتـــری 
اســـتفاده  در  مهـــم  بســـیار  مانـــع  یـــک  هســـتند.  غیرارگانیـــک  ســـاختارهای  بـــه  نســـبت 
ــت.  ــتفاده از آنهاسـ ــودن اسـ ــه نبـ ــه صرفـ ــرون بـ ــود، مقـ ــک موجـ ــای ارگانیـ ــر از مکمل هـ فراگیـ

مکمل بن زا پت®، مخصوص حیوانات خانگی
بـا تکیـه بـر بررسـی ها و پژوهش هـای گوناگـون و نیـاز بـازار، شـرکت دانش بنیـان صـدور احـرار 
شـرق برای اولین بار محصول منحصر به فردی را با عنوان مکمل بن زا پت® ) ® Bonza Pet( به 
عنوان مکمل کالته معدنی خوراک حیوانات خانگی و مخصوص سـگ و گربه تولید کرده اسـت.

فناوری ساخت مکمل بن زا پت® در اداره ثبت اختراعات ایران، آمریکا )USPTO( و اتحادیه اروپا 
)EPO( به ثبت رسیده است. این مکمل، حاوی عناصر مس، روی، سلنیوم، آهن، کروم، کبالت، 
منگنز، ید، فسـفر، کلسـیم، پتاسـیم و منیزیم می باشـد که به صورت کالته و با مقادیر تضمین 
شده در این محصول وجود دارد. استفاده از این مکمل در جیره سگ و گربه موجب بهبود رشد، 
افزایش سطح سالمت و شادابی، کاهش ابتالء به بیماری های عفونی و گوارشی و نیز کم شدن

نیاز به مصرف داروها و آنتی بیوتیک ها می شود. به  همین  دلیل مصرف این مکمل بسیار مقرون 
بـه  صرفـه بـوده و مزایـا و فوایـد آن چند برابر هزینه صرف  شـده جهت تهیه بن زا پت® می باشـد.

روش مصرف:
ایـن مکمـل بـه شـکل افزودـنی اسـت و بـه صـورت مخلـوط با خـوراک یا کنسـانتره و یـا محلول در 
آب یـا شـیر اسـتفاده می شـود. بـرای سـگ یـا گربـه، مکمـل بـن زا پـت® را می توانیـد یـک تـا سـه 

بـار در هفتـه اسـتفاده کنید.

مقدار مصرف:
مقـدار مصـرف در هـر بـار اسـتفاده از ایـن مکمـل بـر اسـاس وزن بدن حیوان به شـرح زیر اسـت:

وزن زیــر 5 کیلوگــرم: 0.25 گــرم )نیــم ساشــه 0.5 گرمــی( 
)1 ساشــه 0/5گرمــی(       گــرم  کیلوگــرم: 0/5   5 -  20 وزن 
وزن 40 - 20 کیلوگــرم: 0/75 گــرم )1/5 ساشــه 0/5گرمــی(      
ــاال: 1 گــرم )2 ساشــه 0/5گرمــی(        ــه ب وزن 40 کیلوگــرم ب

موارد احتیاط:
ــد  ــز مغــذی )مانن ــی عناصــر ری ــن زا پــت®، نبایــد ســایر مکمل هــای آل در صــورت مصــرف مكمــل ب
کالت هــای بــر پایــه اســید آمینــه، پپتیــدی، هیدروکســی، پلــی  ســاکاریدی و منشــاء مخمــری( در 

جیــره غذایــی بــه طــور همزمــان بــا ایــن مکمــل مصــرف شــود.

بسته بندی:
قوطی 100، 250 و 500 گرمی

جعبه حاوی 100 ساشه 0.5 گرمی )50 گرم(

شرایط نگهداری:

بعد از هر بار مصرف در قوطی یا جعبه را به طور کامل ببنديد. دور از نور خورشید و دسترس 
کودکان، در جای خشک، دمای اتاق و در بسته بندی اصلی نگهداری و از يخ زدگی محافظت شود.

تاریـخ انقضـای ایـن محصـول در صـورت بـاز نشـدن در بسـته تـا 2 سـال پـس از تولیـد و در 
صـورت بـاز شـدن، 12 ماه می باشـد.  
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شــرکت دانــش بنیــان صــدور احــرار شــرق
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